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CONTACTE-NOS: 
 
1. GRUPUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ    www.gie.ro 
*Georgeta Chirleşan  g.chirlesan@gie.ro 
2. CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND 
DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD    
www.cardet.org 
*Charalambos Vrasidas pambos@cardet.org 
3. FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA   www.fuem.es 
*Consuelo García Sánchez consugar@um.es 
4. LOUTH AND MEATH EDUCATION AND TRAINING BOARD 
www.meathvec.ie  
*Elizabeth Lavery elavery@lmetb.ie 
5. STAFF CONSULT S.r.l.  www.staffconsult.it 
Francesco Lembo    lembo.francesco@gmail.com 
6. ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA A ACÇÃO FAMILIAR 
www.anjaf.pt 
*Ana Sofia Da Silva s.silva@anjaf.pt 
7. ÇAN İLÇE MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜĞÜ    www.can.meb.gov.tr  
*Elif Soydemir soydemirelif@yahoo.com 
8. COLEG CAMBRIA www.cambria.ac.uk 
*Simon Hughes    Simon.hughes@cambria.ac.uk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O QUE ALCANÇÁMOS ATÉ AGORA… 
1.Relatório transnacional sobre as características específicas de diversas 
culturas e sub-culturas. Algumas das principais conclusões deste relatório 
são: 
• Existem diferentes situações nos países parceiros: a combinação de 
culturas, religiões e etnias , é única em cada país. As suas características têm 
semelhanças, mas também, diferenças. 
• Em sociedades multiculturais os meios de comunicação desempenham um 
papel-chave que se deve ter em conta, de alguma forma, na formação da 
Educação de Adultos 
• Há uma forte necessidade de coordenar diferentes acções existentes a 
nível local. 
• Nos países analisados não existem conflitos culturais ou religiosos 
relevantes. 
• Denota-se a uma relutância em praticar o multiculturalismo e isso deve-se 
principalmente à falta de conhecimento mútuo 
• A predominância de respostas neutras, obtidas na nossa pesquisa, 
realizada através de questionários, entrevistas e Focus Groups, é uma 
consequência da falta de conhecimento mútuo e contato entre pessoas 
pertencentes a diferentes culturas. 
A fase de investigação do nosso projecto demonstrou quão necessário é o 
projecto "Us & Them", pois ainda há muito a ser feito em termos de 
educação e formação para melhorar o verdadeiro multiculturalismo nas 
nossas sociedades 
2. Currículo do Curso de Formação para Educadores de Adultos '' Gerir 
grupos multiculturais e multi-étnicos de formandos adultos para a tolerância 
e boa convivência'': tem como objectivo melhorar as competências dos 
educadores de adultos. Inclui definições conceituais para a educação 
multicultural, objectivos e resultados da aprendizagem e fornece sugestões 
práticas, materiais e recursos para educadores. Representa a base para a 
aprendizagem Blended de Educadores de Adultos, do nosso projecto. 

3. Plano para o curso Educadores de Adultos: fornece informações sobre a 

aprendizagem Blended:  Formação face-a-face (20 horas), formação on-line 
(20 horas) e formação em Lisboa, em Setembro de 2016 (40 horas). 
4. Desenhar os módulos para a formação on-line: 3 módulos com 2 unidades 
cada, nomeadamente: M1-Necessidades de Formação de educadores de 
Adultos; M2-“O Professor(a)Inclusivo(a)”; M3 Apoiar Aprendentes 
5. Segunda Reunião: realizou-se entre os dias 06 e 07 de Abril de 2016 em 
Drogheda (Irlanda). Os resultados e realizações até ao momento, foram 
analisados e as próximas tarefas e atividades foram cuidadosamente 
planeadas.. 

PRÓXIMOS PASSOS  
 
►A ANJAF, parceiro Português, irá acolher a formação de 
mobilidade de Educadores de Adultos. A Formação irá durar 5 
dias e decorrerá entre 25 e 30 de Setembro de 2016, em 
Lisboa, Portugal. 
► A Terceira reunião do projecto decorrerá dias 22/23 de 
Novembro de 2016, em Nicósia- Chipre. 
► O manual I para Educadores de Adultos está em 
Desenvolvimento e será finalizado brevemente. 
► Em, Setembro de 2016, iremos iniciar o Manual II, para 
adultos Aprendentes 
 
 
 

‘“Esta publicação tem o apoio da Comissão Europeia o que não 
constitui o endosso do conteúdo. Esta publicação reflete 
unicamente a visão do autor, e a Comissão não pode ser 
responsabilizada por nenhum uso que possa ser dado à 

informação aqui contida.” 
 
 
 

EVENTO FORMAÇÃO CONJUNTA DE 
PESSOAL 

 
O evento formação conjunta de pessoal realizou-se entre os dias 15 e 19 de 
Fevereiro de 2016, em Roma O anfitrião e organizador desta formação de 
mobilidade foi o parceiro italiano, STAFF CONSULT s.r.. A formação serviu como 
base para o desenvolvimento do Currículo  de Formação de Educadores de Adultos 
e do Manual I, para a formação Blended. Durante a formação, os participantes 
tiveram a oportunidade de visitar instituições, conhecer profissionais e presenciar 
palestras de especialistas sobre os temas do projeto da "Us & Them": As 
instituições visitadas, onde as atividades de formação e partilha de boas práticas 
ocorreram,foram: Biblioteca Publica  “G. Mameli”; Centro Celio Azzurro ECEC -  Um 
centro de acolhimento/pré escolar para filhos de imigrantes e italianos; Caritas-
Migrantes Roma;Escola de imigração da língua italiana; Centro Professores de 
Iniciativa democratica; Museu de arte contemporânea de Roma “MAXXI Museum 
of XXI century art MAXXI”.  
Após cada visita ou palestra, foram também incluídas atividades adicionais, tais 
como debates, workshops e mesas redondas, avaliações: inicial e final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Para mais informações, por favor, visite o nosso site: 

www.us-and-them.eu   
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